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Držák optické spojky na zeď, na sloup, na kříž rezervy
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®COYOTE  je obchodní značka registrovaná PREFORMED LINE PRODUCTS

 Minimální vymezený poloměr ohybu kabelu navinutého do plastového kříže rezervy je 100 mm. 
Kabely je nutné po navinutí do plastového kříže zajistit pomocí vázacích pásků. 

 Držák sestává ze dvou částí, plastového kříže rezervy kabelu a nerezového držáku spojky STP-XL. 
Nerezový držák lze přišroubovat na plastový kříž rezervy, nebo eventuelně použít samostatně jako držák 
spojky na zeď nebo dřevěný sloup. V případě upevňování držáku páskováním nerezovou páskou je nutné jej 
použít vždy v kombinaci s plastovým křížem rezervy. Spojka se na držák upevňuje pomocí dvojice šroubů, 
zašroubovaných do zanýtovaných matic v nerezovém držáku. Tyto upevňovací šrouby naleznete v příbalu, 
stejně jako šrouby a matice pro osazení držáku na plastový kříž.

® Držák optické spojky COYOTE  STP-XL slouží pro instalaci této optické spojky na sloup, na kříž 
kabelové rezervy, na zeď, na stěnu uvnitř železobetonové kabelové komory a pro podobné aplikace.

Materiál:

Držák spojky STP-XL zeď,sloup,kříž:

Protikorozní ochrana:

Jednotlivé části:

Upevnění spojky na držák:

Upevnění spojky na kříž:

Celkové rozměry sestavy (vč. spojky):

Nejmenší poloměr ohybu kabelu:

Hmotnost sestavy (bez spojky spojky):

Nerezová ocel, UV odolný plast.

Nerezové provedení, šrouby a matice pozinkovány 

Plastový kříž rezervy, rozměry 295×333×41 mm 

Nerezový držák spojky, rozměry 205×85×40 mm 

Za boční úchyty na základně spojky dvojicí šroubů M5 

Dvojice šroubů M6 s maticí a podložkou

300×340×310 mm

100 mm

0,7 kg

509 030 030 

Spojovací materiál nezobrazen

Připevnění šrouben na zeď, kříž, sloup

Připevnění spojky STP-XL

Připevnění nerezovou 
páskou, vrutem

Součástí jsou metrické šrouby, 
matice a podložky pro upevnění 

optické spojky na držák 
a držáku na plastový kříž rezervy.
Součástí nejsou vruty, hmoždinky 

nebo nerezové pásky pro upevnění 
kříže rezervy nebo zamotného držáku 

na sloup nebo zeď.
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Celková sestava

Připevnění kabelu
vázacími pásky (4×)


